
نقدم لكم الجیل التالي من طابعات Brother الحراریة 
المباشرة لسطح المكتب. توفر طابعات ملصقات الباركود 

الدقیقة ھذه المستوى الصحیح من األداء، والجودة والتكامل 
بتكلفة استثنائیة. حیث یمكنك اآلن عنونة بضائع المخازن 

والشحن وأشرطة الباركود والرفوف وذلك بإنتاج الملصقات 
التي ترغب بھا بسھولة ویسر من خالل الوثوقیة والدعم 

التي توفرھا Brother فقط.
    األداء. طباعة سریعة تصل إلى 8 صور في الدقیقة  

    حسب خیارات التوافق واالتصال.*
    الجودة. طرازات تمتاز بدقة 203 نقطة في البوصة 
    لطباعة نص صاف وواضح وأشرطة باركود یمكن 

    مسحھا ضوئیاً بدقة.
    تكامل دون عناء. یمكنك إجراء التكامل

    بین سیر  العمل 
    الحالي والمستقبلي في المستودعات أو المصانع.

    میسورة التكلفة. حیث أن الطباعة الجیدة من أجھزة 
    سطح المكتب ال یجب علیھا أن تكون دوماً عالیة التكلفة.

طابعات حراریة مباشرة لسطح المكتب
طابعات ملصقات وأشرطة باركود قیاس 4 بوصة

طباعة عالیة األداء 
بتكلفة میّسرة

الصناعةالمواصالتالبیع بالتجزئة
والمستودعات

العنایة الصحیة

وفقاً الختبارات األداء باستخدام وسائط Brother المعتمدة.
قد تختلف النتائج الفعلیة في التطبیقات العملیة.



TD-4420DN و TD-4410D المواصفــات الفنیــة للجھازین

TD-4420DN

 Android™ 4.0.3 ،Windows b-PAC أو  مــا بعــده.

بال

TD-4410D

طابعة حراریة لســطح المكتب/شبكة االتصال

4.65 بوصــة (118 مم)/4.27 بوصة (108.4 مم)

203 نقطــة فــي البوصــة × 203 نقطة فــي البوصة (8 نقطة/مم) كحد أفصى

لحــد 8 صور فــي الدقیقة (203.2 مم في الثانیة)

 Android™ 4.0.3 ،Windows b-PAC أو  مــا بعــده، iOS 8  أو مــا بعــده

LED 3 مفاتیــح / 3 أضواء

بال

بال

بال

256ذاكرة ســریعة 64 میغا بایت، ذاكرة SDRAM         میغا بایت

اختیاریة

اختیاریة

الغطاء العلوي، الناقل (فجوة)، العاكس المتحرك للعرض الكامل (عالمة ســوداء)، أداة القشــر (اختیاریة)

لفیفــة Brother RD أو بطاقــات مروحیــة، ملصــق قص قالبي أو متتابع، إیصال متتابع، بطاقات وأســاور معصم

5 بوصــة (127 مــم) للقطــر الخارجــي     جمیع القیاســات المركزیة نــزوالً إلى 0.5 بوصة للقطر الداخلي

تصمیــم إســقاط دون محــور دوران     تلقیــم خلفــي (لفیفة خارجیة وبطاقات مروحیة)

العرض: 0.75 – 4.65 بوصة (19 – 118 مم)     الســماكة: 2 – 11 مل (0.058 – 0.279 مم)    الطول: 0.25 – 118.11 بوصة (6.4 – 3000 مم)

طابعة، محول تیار كھربائي، شــریط كھرباء، كبل USB، مســتندات

7.08 بوصــة (180 مــم) × 6.1 بوصــة (155 مــم) × 8.82 بوصة (224 مم)

محــول تیــار كھربائــي خارجــي (الدخــل: 100 – 240 فولــت جھد متناوب 50/60 ھرتز 2 أمبیر، الخرج: 24 فولت جھد مســتمر 5 أمبیر)

41 – 104 درجــة فھرنھایتیــة (5 – 40 درجــة مئویــة) / 20% – 85%

4 - – 140 درجــة فھرنھایتیــة (20 - – 60 درجــة مئویــة) / 10% – 90%

سنة واحدة

طابعة حراریة لســطح المكتب
الطراز
نوع الطراز
الوسائط/الطباعة عرض 

دقة رأس الطباعة
سرعة محرك الطباعة

SDK نظام
نظام التشــغیل المعتمد

لغات الطابعة

لوحة التحكم

القیاسیة الواجھات 

بوتوكوالت األمان

أمان الشــبكة الالسلكیة

Bluetooth® ملفات تعریف

ذاكرة الطابعة

أشــرطة الباركود المخزنة

ســاعة التوقیت الحقیقي
أداة قشر الملصقات
األوتوماتیكیة القاطعة 
الطابعة مستشعرات 
نوع الوسائط

قیاس لفیفة الوســائط
تحمیل الوسائط
مواصفات الوسائط
محتویات الحزمة
قیــاس الطابعة (ع × ا × ط)

مواصفات الطاقة

الكفالة

درجة حرارة/رطوبة التخزین

درجة حرارة/رطوبة التشــغیل

التجھیزات
لفیفة ملصقات وورق إیصاالت 

فاخرة من Brother تصلح لجمیع 
تطبیقاتك.

تتوفر أیضاً خیارات مخصصة.

الملحقات
نوفر ملحقات تالئم احتیاجات اإلعداد 

الحالیة والمستقبلیة مثل أداة قشر 
اختیاریة، وقاطعة، ولفیفة أسطوانة 

الطابعة، ورأس طباعة.

إن كافــة المواصفــات صحیحة وقت الطباعة.
 Brother ھي عالمة تجاریة مســجلة لـ Brother

Industries Ltd. إن أســماء منتجات الماركات ھي 
عالمات تجاریة مســجلة أو عالمات تجاریة للشــركات 

الخاصة بھا.

Windows 10/8/7Windows 10/8/7Windows Server 2016/ 2012R2/ 2012/ 2008R2/ 2008

ZPL II  , CPCL, Raster Graphics, Text (Template) ESC P

USB 2.5, RS232C SerialEthernet LAN (10/100Base-TX), USB 2.5, RS232C
Serial

LAN: 802.1 x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS,
EAP-MD5)

التجھیزات، والملحقات والخدمة لطابعة Brother الحراریة المباشرة قیاس 4 بوصة لسطح المكتب 

Linear: Code39, Code93, Code28, ITF, UPC-A/E, EAN8/13, GSI-128 (UCC/EAN-128), GSI DataBar(RSS) MSI/Plessey, Industrial 2/5,Codabar (NW-7), POSTNET
  2D: PDF417/ MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code/ QR Code, Aztec

 .

لمزیــد مــن المعلومات اتصل بنا على

+971 4 8150500


